NR 6 JUNI 2013

MIDSOMMARFIRANDE
vid Sanda bygdegård
Midsommarafton 21 juni kl. 14.00
Vi klär stången tillsammans
Ta gärna med blommor
Dans kring stången
Kaffe och jordgubbstårta
Tur i lövad skrinda för barnen

VÄLKOMNA!
Arr: Sanda hembygdsförening

Spelmansstämma
Söndag 9 juni
13.00 Sanda kyrka
14.00 Sanda prästgårdspark
Musik, dans, sång
Servering

NIGHTSHADE
En konsert till minne av Lars Gullin och hans musik

Sanda kyrka, söndagen 30 juni kl. 17.00 och 20.00
Medverkande:
Jan Allan trumpet, Georg Riedel bas, Daniel Svensson gitarr,
Gunnel Mauritzson sång, Adam Forkelid piano samt
årets Gullinstipendiat Elin Larsson saxofon.
Pris: 200 kr + förköpsavgift
Förköp på Coop Visby samt Preem Klintehamn (tfn 24 05 26)
www.sanda-gotland.net
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Styrelsen presenterar sig
I förra numret av Sandpappret presenterade jag hembygdsföreningens
ordförande och vice ordförande. Nu får ni veta lite mer om den person
som har hand om bokning av bygdegården mm.
Susann Norragård
är ordinarie styrelsemedlem och den som har hand om bokningen av
bygdegården. Hon är en glad 45-åring, som ursprungligen kommer
från Tingstäde. Hon är gift med Jonas Norragård, har 3 barn, en dotter
som är 24 år och bor i Växjö, en dotter som är 12 och en son som är
10, båda går i Sanda skola. De bor på Norrgårde som är en släktgård
på hennes makes sida. Hon jobbar med mycket, driver jordbruket tillsammans med svärfar, hjälper maken i hans företag och jobbar med
hemtjänst i Gotlands hemtjänster.
Hon har ingen riktig koll på när hon kom med i styrelsen, hon började
med hemsidan när maken Jonas var ordförande 2001, tog sedan över
bokningen 2004 (tror hon), blev invald i styrelsen, först som suppleant
2006 eller 2007 och några år senare som ordinarie.
Varför är du med i styrelsen?
Jag tycker det är viktigt att vi har en levande socken, vilket hembygdsföreningen arbetar mycket med. Och för att inte tala om hur roligt vi
har tillsammans på mötena.
Vad vill du med ditt arbete i styrelsen?
Hjälpa till med att socknen inte somnar, arrangera olika aktiviteter,
såsom olika festtillfällen. Det är roligt att arrangera när man får gott
gehör på det arbete man lagt ner, för det är mycket som måste klaffa
inför en fest.
Vad är det bästa med Sanda?
Allt, trevliga människor, vackert landskap.
Vad är det sämsta med Sanda?
Inget som jag kan komma på, kanske bussförbindelsen kunde vara lite
bättre, men det är inte långt till Västergarn.
Vad vill du förändra?
Finns det något att förändra? Vi har kafé, aktiva föreningar, vackert
landskap, många företag, museum och en otrolig gemenskap. Vi har en
stor skola med många elever. Det som kanske saknas är ett tillhåll för
ungdomar, eller kanske inte - vi har ju 4H, som vi absolut inte får
glömma. Vilka duktiga ungdomar!
www.sanda-gotland.net
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Badtunna uthyres

Eriks cykeluthyrning
Vid Björkhaga i Sanda
Beg. cyklar fr. 20:-/dygn
0498 241811
073 7696190
VÄLKOMNA
Erik Pettersson
Sanda St. Varbos 967

Mobil badtunna för 6-8 personer uthyres. Tunnan är monterad på obromsad släpvagn. Det tar ungefär tre
timmar att fylla upp baljan och lika
lång tid att värma vattnet.
Finns i Västergarn.
Pris:
Måndag – torsdag: 600:- per dygn
Fredag - söndag: 800:- per dygn
Storhelg t.ex. midsommar och nyår:
1200:Ring:
Maria Ohlén o Börje Lyberg
0498-245001, 0705145118

www.sanda-gotland.net
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Duktiga varpakastare i Sanda skola
Skol-DM i varpa hölls på Rävhagens IP den 30 maj. 67 lag gjorde upp.
Sanda skola kom etta i pojkar klass 4 och tvåa i pojkar klass 5. Laget
från fyran bestod av Wilgot Lind, Linus Andersson och Malte Stenman. I femmans lag tävlade Abbe Stenman , Gabriel Kåring och Hannes Sjölander.

Kommentarer till ett rum
Måleri Broderi Objekt
Kristina Laurent och Matti Nurmi
Nystugu Sanda
ställer ut i
Visby domkyrka, 17/5 - 15/9

Röda Korset
Sanda Västergarn Röda kors medverkar som vanligt med ett lotteri vid
Västergarnsdagen den 21 juli på festpaltsen i Västergarn. Styrelsen
brukar ordna fina vinster, men skänk gärna något om ni vill- t.ex. bakat, snickrat eller sytt. Om ni vill lämna något går det bra att ringa Eivor 242078, Anders 242018 eller Astrid 245144, så hämtar de. En ny
påminnelse kommer i julinumret.
Bidrag som vi lämnat:
Vårinsamlingen till Syrien, 3 000 kr
Röda Korset i skolan (information om bl.a. första hjälpen), 1 000 kr.
Ungdomens Röda Kors, 1 000 kr
Treudden (som utbildar förstahjälpare), 1 000 kr
Södra samverkansrådet (som vår krets tillhör), 1 000 kr
Tukkums, 1000 kr
Rekreationsveckorna, 2 000 kr
Sammanlagt har vi lämnat 10 000 kr.
/Inger E/
www.sanda-gotland.net
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Sommarvandring
med Dan Carlsson och Olle Hoffman
vid sommarens arkeologiska utgrävningar vid Paviken
Onsdagen den 24 juli kl. 18.00
Wadets samfällighetsförening i samarbete med Västergarns
hembygdsförening inbjuder till sommarvandring vid Paviken.
Samling vid Pavikens norra del
(Från väg 140, sväng ner vid Valva, ca 1 km norr om Västergarn.)
Därefter bjuder vi på grillad korv och dricka på Hotel Stelor.
För närmare information, ring ordförande Ulla Gabrielsson
i Wadets samfällighetsförening, 0733-858545
eller ordförande Ingela Penje
i Västergarns hembygdsförening, 0709-527072

Välkomna!
Följ med på grävutflykt till St Olofsholm i Hellvi 23 juli
I sommar blir det samtidiga utgrävningar i Västergarn, Paviken och i
Hellvi, St Olofsholm, som leds av Dan Carlsson. Hembygdsföreningarna i Västergarn och Hellvi bjuder in till visningar av båda utgrävningsplatserna. Västergarn åker till Hellvi den 23 juli. Västergarn välkomnar Hellvi den 30 juli.
Tag med matkorg. De som samåker och delar på bensinkostnaden ses
vid hembygdsgården kl. 10.00 annars ses vi på St Olofsholm kl.
11.00.
Anmäl senast den 20 juli till Ingela Penje, 0709-527072
mail: ingela@ingelapenje.se

Säljes
Griffeltavla 50 kr. Kakfat 90 kr.
Cafik ett 4H-företag med återvinning i fokus.
Mer info hittar du på Facebook-sidan, sök på Cafik
så hittar du den.
För beställning ring eller smsa Fanny Wallin 0738-915126
www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Fortsatt strandstädning i Västergarn
Västergarns fiskareförening och Västergarns hembygdsförening har
även i år arbetat för att få fram resurser till en fortsatt strandstädning. I
fjol var det Länsstyrelsen som beviljade ett 1-årigt LOVA-bidrag, och i
år har Västra vattenrådet delat med sig av sitt betydligt mindre Länsstyrelseanslag. Men det var en glädjande överraskning, när också vår ansökan till Leaders projekt ”Mark och Hav” beviljades!
Det gör det möjligt att återuppta städningen under en längre tid, med
frivilligkrafter och maskininsatser. I Leaders beslut ligger också en
fordran, att försöka på egen hand skapa resurser för fortsatt strandunderhåll. Förslaget från vår sida; att sälja ”Andelar” till Näringsidkare
och Privatpersoner, uppskattades av Leaders arbetsgrupp och bidrog till
beslutet.
Den gemensamma städningen startar i början av juni, arbetsdagarna
annonseras som förut på VIPP-skylt i korsningen v140/Sandavägen.
Skylten har skänkts till projektet av Elaffären i Klinte/Hablingbo El.
En del redskap finns att låna, tag gärna med egna som du är van att arbeta med. Vi ses snart på stranden i Västergarns hamn!
Karin Persson / för släkgruppen

Strandstädning i Västergarn
Många vill ju kunna njuta av en fin strand i sommar, därför har Västergarns hembygdsförening och Västergarns fiskareförening ansökt och
beviljats anslag från Leader inom ramprojektet Mark och Hav.
För att bidraget skall kunna betalas ut krävs dock att vi bidrar med
egna ideella timmar. Grovrensning har påbörjats med maskiner, men
nu behöver vi hjälpas åt att räfsa och få det fint.
Alla är därför välkomna att hjälpa till med strandstädning varje tisdag i
juni och juli vad vi kan se än så länge med början den 18 juni,
kl. 18.00-20.00.
Tag gärna med egna räfsor, föreningen kommer dock att tillhandahålla
med räfsor, skyfflar och kärror på plats.
Och en kaffekorg för en trevlig paus tillsammans.
VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening & Västergarns fiskareförening
Västergarn och Sanda i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
och Leader.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JUNI 2013
Sön 9

13.00

Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark. S 14

Sön 16 19.00

Kvällsandakt i Sanda kyrka

Tis 18 18-20

Säsongens strandstädning i Västergarn startar. S 7

Tors 20 19.00

Försommarvandring i Västergarn. S 11

Fre 21 14.00

Midsommarfirande vid Sanda bygdegård. S 1

Lör 22 10.00

Friluftsgudstjänst vid Valbyte. Kaffe & smörgås

Sön 23 13.00

Högmässa i Mästerby kyrka.

Ons 26 19.00

Nya hotkvintetten i Gullinmuseet. S 6

Tors 27 18-18.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård
Tors 27 19.00

Försommarvandring i Västergarn S 11

Sön 30 10.00

Gudstjänst i Sanda kyrka. Kaffe.

Sön 30 17 o 20

Gullinkonsert i Sanda kyrka S 1

Sön 30 19.00

Musikandakt med mycket country i Mästerby kyrka

JULI 2013
Mån 1 19.00

Styrelsesammanträde i Sanda bygdegård

Tis 2

Samtal med Kettil Olsson i Gullinmuseet. S 6

19.00

Tors 4 19.00

Konsert med Sanda Jazz Station vid Gullinmuseet S 6

Tors 4 19.30

Musik i sommarkvällen i Sanda kyrka. ”Play me a
Song.” Cecilia Runof och Oscar Nilsson, sång.
Filip Ekestubbe, piano.

Fre 5 20.00

Utedans med Playboys i Sanda bygdegårdspark. S 6

Lör 6 19.00

Smaklösa spelar på basarplatsen i Eskelhem. S10

Lör 6 19.30

Helgmålsbön i Mästerbyänget. Maria Wernberg, fiol

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Sön 7 18.00

Söndagskväll i Västergarns kyrka. Tomas Boström.

Tors 11 19.30

Musik i sommarkvällen i Mästerby kyrka.
”Från Visby till Vintergatan” Ylva Olsson trio.

Fre 12 19.00

Jazzkonsert i Gullinmuseet. S 6

Lör 13 10-16

Gårdsloppis vid Stenhuse

Lör 13 13-16

Konstutställning, vernissage Västergarns
Hembygdsgård. S 3

Sön 21 11-16

Sockendag på Västergarns festplats

Tis 23

Utflykt till arkeolog Dan Carlssons utgrävningar i
Hellvi, St Olofsholm. S 5

Tis 23 18.00

Music-picnic på Västergarns festplats. S10

Ons 24 18.00

Sommarvandring vid Pavikens arkeologiska
utgrävningar. S 5

Lör 27

Basar i Sanda bygdegårdspark.

Sön 28 19.00

Rastplats Kovik. S 10
24 augusti
Lammfest på Västergarns
festplats. Mer info kommer

fortsätter i sommar, men nu är
den utomhus
vid Tofta outlet
Tisdagar kl. 19.00
Ledare: Ananda Sjöqvist

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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SMAKLÖSA
spelar på gamla basarplatsen i Eskelhem
(Skyltat från bygdegården)

lördagen den 6 juli kl. 19.00
VÄLKOMNA!
Eskelhems bygdegårdsförening

MUSIC PICNIC - fyller 10 år!
Tisdagen 23 juli kl. 18.00 på Västergarns festplats
Bacchi bröder och Bäck Group
+ lite överraskningar
VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening

Pilgrimshelg, 26-28 juli
Öppet café med pilgrimsinfo, Snäckan, fredag 26 juli kl. 19.00
Vandring kl. 10-16, lördag 27 juli.
Samling i Fröjel kyrka kl. 9.30.
Ta med matsäck. Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Ledare: Allan Lingström och Lena Sollerman.

Gudstjänst med pilgrimsmässa
Snäckan, söndag 28 juli kl. 10.00. Helen Nyroth

Rastplats Kovik
Söndag kväll 28 juli, kl. 19, Koviks kapell
Vera Sollerman, lyrik.
Christer Sollerman, dragspel.
Ta gärna med kaffekorg!
www.sanda-gotland.net
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Välkommen till Tofta Strandpensionat
Dagens lunch varje dag
Stor uteservering och matsalar med havsutsikt
Strandnära logi
12 och 26 juli samt 9 aug musikkvällar med Järeld band.
Som vanligt bjuds det på en bred repertoar med allt från
Bob Marley och Peps Persson, till AC/DC
Självklart är det bra priser på både mat och dryck.
För mer information och bordsbokning
tel. 29 70 60 info@toftastrand.se
www.toftastrand.se

Västergarns hembygdsförening inbjuder till

Försommarvandringar…
”Över gränsen till Eskelhem…”
Kläder och skor efter väder och en liten matsäck.
Första vandringen 20/6 2013 kl. 19.00
En avig väg … till Paviken
Mötesplats: Myrkviar, Gräsers/”Bil-Öbas” garage.
Andra vandringen 27/6 2013 kl. 19.00
En gammal strandväg i åkermarken…
Mötesplats: Pumphuset vid Åkbro
Kontakt: Barbro Wigström 0762-370294, Karin Persson 0738-145470
www.sanda-gotland.net
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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19
www.sanda-gotland.net
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MEDVETEN ANDNING EN VÄG TILL DIN NATURLIGA SÅNGRÖST
Varmt välkommen till helgkurs 6-7 juli, för dig som vill utveckla din
röst i grupp i en tillåtande och prestationsfri miljö.
Plats: Västergarns g:a skola.
Lördag kl. 16-18.30, söndag kl. 10-17
Innehåll:

Medveten andning
Sång / Toning
Sångteknik / Röstvård
Yogarörelser, Meditation
Skratt och glädje

Kostnad: 800 kr till pg 615 77 56 - 5
Anmälan till: musima51@gmail.com, 073-1568787, senast 16 juni
BIRGITTA THOLE, hemsida: www.musima.se, här finns mera info

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
www.sanda-gotland.net
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Sökes!
Det blev många fler lammungar än planerat och därför söker jag
med ljus och lykta efter mer sommarbete till mina sammanlagt
14 goa pälsfår. Jag står naturligtvis för stängsling och skötsel.
Alla tips mottages tacksamt.
Vänligen, Veronica Duse, tfn: 0737-65 82 70

UNEA
Hemtjänster AB
UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser och som
vet hur du vill ha det i ditt hem!
UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december har vi
julfest och vid midsommartid så samlas vi för gemensamt.
Trevligt att få samlas och umgås med varandra.
UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det kostar
inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar man kontakt
med sin handläggare.
Vi finns i:
Klintehamn Sanda Västergarn
Tofta Eskelhem Mästerby Hejde Fröjel Hemse
Vi utför även städ (RUT skatteavdrag) betala halva priset
direkt, resterande fakturerar vi skatteverket.

Välkomna
Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58

www.sanda-gotland.net
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www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Kan man dansa till jazz….?
Ja, det kan man, tror du mig inte så skall du komma till bygdegårdsparken den 5 juli, då Playboys spelar dansmusik á la Nalen, vill man
inte dansa är det en fantastisk fin musik att lyssna på.
Mycket musik kan vi få lyssna på i sommar. Kom ihåg spelmansstämman nu på söndag den 9 juni. Den börjar kl. 13 i kyrkan och fortsätter sedan i prästgårdsparken med musik och dansuppvisning. Hinner ni inte äta söndagsmiddag hemma så finns det korv, hamburgare
och kaffe att köpa.
Kyrkan har ett stort utbud av musikaktiviteter i sommar, ”Musik i
sommarkvällen” och ”Sommarkväll i Västergarn”. Läs i Kyrkfönstret
och tidningarnas predikoturer, mycket musik och sång bjuds det också
på i pastoratets övriga kyrkor. Kan man finna ett bättre ställe för musik än en kyrka?
Jag och mina kamrater i Gullingruppen vill naturligtvis att så många
som möjligt skall besöka oss under Gullinveckan. Som ni ser så anordnas det också konserter innan och efter själva Gullinveckan. Samtalet
med sandasonen Kettil Olsson ser jag fram emot.
Vilket kulturutbud det finns i våra två socknar i sommar, massor av
musikevenemang att besöka. Sen skall vi också hinna med att vandra,
gå på loppis, se på konst m.m. m.m.
Det kommer att bli en rolig sommar… Gunvor
ANNONSERING
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida:
75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 27

MANUS IN SENAST 28/6
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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